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Segala puji itu hanyalah milik Allah. Saya bersyukur kepada Allah Ta’ala karena telah dimudah-
kan dalam meniti karier di dunia kepustakawanan. Selama dalam perjalanan karir saya tentu 
ada, walau sedikit, pengetahuan yang mengendap dalam pikiran (tacit). Salah satu hal yang 

disesalkan atau keluhkan kepada para senior, para pemikir terdahulu, adalah tidak adanya budaya 
mendokumentasi. Hal ini tidak berarti tidak ada sama sekali kegiatan dokumentasi. �lmu, pengeta-Hal ini tidak berarti tidak ada sama sekali kegiatan dokumentasi. �lmu, pengeta-
huan, dan kearifan (wisdom) hanya melekat pada individu-individu (tacit). Bagaimana jika individu 
ini sudah tidak lagi berada di alam fana ini? Atas dasar pemikiran itulah maka saya mencoba untuk 
mendokumentasikan pengalaman/pengetahuan saya walau serba sedikit kedalam buku ini.

Buku ini disusun berdasar hasil kajian, bahan ajar , artikel jurnal atau kertas kerja yang per-
nah saya sampaikan atau dipublikasikan di berbagai kesempatan atau media. �tu semua kemudian 
dirangkum dalam uraian berikut dan sekaligus sebagai pengantar bagi pembaca untuk memasuki 
pembahasan dari bab ke bab.

Pengertian perpustakaan pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah gedung atau ruangan 
yang menyimpan berbagai macam bahan pustaka yang diatur menurut sistem tertentu, melainkan 
suatu sumber pengetahuan. Apabila hendak mengetahui suatu perpustakaan secara menyeluruh, 
sebaiknya dipahami lebih dulu apa arti, tujuan, dan fungsi perpustakaan tersebut didirikan. Dengan 
memahami arti, tujuan/misi, dan fungsi perpustakaan maka dapat diketahui ternyata ada berbagai je-
nis perpustakaan yang selama ini dikenal di masyarakat. Walaupun ada berbagai jenis perpustakaan, 
namun masih mempunyai kesamaan fungsi, yaitu penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi, 
dan rekreasi.

Diundangkannya UU R� Nomor 43 Tahun 2007 maka jenis-jenis perpustakaan dirumuskan 
dengan jelas. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan me-
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dia penyimpanan informasi yang ada di perpustakaan serta teknologi informasi (T�) mempengaruhi 
juga prosedur kegiatan rutin perpustakaan, seperti pengolahan dan layanan terutama penelusuran 
literature. Wacana peran pustakawan di abad elektronik telah berkumandang semakin nyaring sehu-
bungan dengan “serbuan” teknologi informasi (T�) yang semakin gencar menembus demarkasi praktek 
kepustakawanan konvensional. Pengaruh perkembangan T� menjadikan perpustakaan dalam berbagai 
tipe, antara lain perpustakaan kertas, perpustakaan terotomasi, perpustakaan elektronik dan perpus-
takaan hibrida.

Perkembangan perpustakaan sampai saat ini tidak mungkin terlepas dari sejarah perkembang-
an perpustakaan dari mulai diakuinya perpustakaan sampai dengan perpustakaan yang terpengaruh 
dengan adanya T�. Sejarah perkembangan perpustakaan sebenarnya tergantung dengan keadaan so-
sial, ekonomi serta masyarakat di suatu negara. Semua ini dialami perpustakaan-perpustakaan di 
�ndonesia yang benar-benar sangat tergantung pada keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari masa 
ke masa.

Perpustakaan adalah sebuah totalitas di mana mekanisme digerakkan oleh pustakawan didalam 
menjalankan kegiatan atau praktik kepustakawanan. Pustakawan pada dasarnya adalah pro fesi yang 
ada dalam masyarakat. Profesi pustakawan, sama halnya dengan profesi-profesi lain membutuhkan 
profesionalisme dari individu-individu tersebut. Tidak perlu berkecil hati, sebab walau bagaimana-
pun juga profesi ini berhak berkembang seperti halnya profesi lain yang dianggap lebih bonafit. 
Semua hal yang berkaitan dengan syarat profesi telah dipenuhi oleh profesi pustakawan. 

�mage mengenai pustakawan, hanya individu-individu sendiri yang mampu mengubahnya. 
Semua terpulang pada para pemegang profesi ini sebagai profesi yang berkembang, jalan di tempat 
atau semakin tidak memiliki suara, hanya pustakawanlah yang mampu menjawabnya bagimana pro-
fesionalisme terwujud.

Profesionalisme adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian di bidangnya. Dengan 
demikian, profesionalisme dalam bidang perpustakaan adalah suatu pekerjaan di perpustakaan yang 
mensyaratkan latar belakang atau keahlian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Profesionalisme membutuhkan kinerja yang profesional, di mana mensyaratkan suatu intelek-
tualisme bukan hanya sekadar keterampilan belaka sehingga kinerja yang profesional akan memberi-
kan jasa yang optimal bagi pelanggan atau pengguna di bidang perpustakaan.

Kinerja profesional berhubungan dengan suatu jabatan keprofesionalannya, jabatan tersebut 
sering disebut jabatan fungsional. Agar dapat menduduki suatu jenjang dalam jabatan fungsional 
tersebut harus mempunyai kredit point dari segala kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan

Dalam pada itu Pustakawan merupakan salah satu unsur penggerak mekanisme organisasi atau 
lembaga kerja yang disebut perpustakaan. Untuk itu, diperlukan sejumlah tenaga yang berkualifikasi 
pustakawan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan akan pustakawan bergantung pada volume kerja, 
daya kerja pustakawan dalam satuan waktu tertentu dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan yang 
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diharapkan. Volume pekerjaan dalam suatu perpustakaan dapat timbul dari beberapa faktor, yaitu 
faktor pertumbuhan perpustakaan, faktor pengguna untuk dilayani, faktor kreativitas pustakawan 
serta pengembangan koleksi dan jasa perpustakaan. Agar perpustakaan dapat melaksanakan tugas 
dan fungsinya seperti yang diharapkan, diperlukan pejabat pustakawan yang terdidik yang memiliki 
kompetensi yang diperlukan.

Agar pejabat pustakawan memiliki kualifikasi sebagai tenaga terdidik perlu ada persyaratan pe-
nerimaan tenaga (merekrut) dengan latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan. Di samping 
itu, kualifikasi dapat pula ditingkatkan lewat pendidikan dan pelatihan bagi pustakawan yang telah 
ada. Latar belakang pendidikan ini berpengaruh terhadap kinerja seseorang.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pustakawan, di samping pendidikan, juga penem-
patan, rotasi kerja, iklim dan situasi kerja serta sistem manajemen. Pendidikan tinggi belum menja-
min kinerja yang baik jika situasi/ sistem manajemen perpustakaan tidak memberi kesempatan pada 
pustakawan untuk berkarya dalam upaya pengembangan kariernya. Yang tidak kalah penting adalah 
motivasi pustakawan dalam menghadapi tantangan dan menjadikannya sebagai peluang, dan tentu 
saja kesadaran para pustakawan akan pembelajaran sepanjang hayat. 

Kita sadari bahwa profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau je-
nis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Oleh karena itu 
orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang 
dimiliki. Di �ndonesia profesi pustakawan diakui oleh pemerintah dengan istilah jabatan fungsional 
pustakawan terutama bagi PNS.

Kata Pustakawan dan perpustakaan saat ini sedang mengalami keretakkan makna, melahirkan 
multitafsir dan beragam persepsi. �tulah yang disebut citra dan pencitraan. Citra dan Pencitraan hadir 
di mana-mana termasuk di dunia Kepustakawanan. Bagaimana sikap dan perilaku pustakawan dalam 
kaitannya citra dan pencitraan di mata masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang 
mempunyai kepentingan bersama dan mempunyai hubungan timbal balik serta hidup di suatu tem-
pat tertentu. Masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain masyarakat kota, majemuk, 
modern, tradisional, ekonomi lemah, dan masyarakat maju. Dari berbagai kelompok masyarakat 
tersebut informasi yang dibutuhkan berbeda pula.

Agar perpustakaan dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik maka antara masyarakat dan 
perpustakaan ada hubungan yang erat. Perpustakaan diciptakan oleh masyarakat, khususnya Per-
pustakaan Umum yang dari segi dana, fungsi, tujuan pendirian serta penggunanya semua dari unsur 
masyarakat tanpa memandang usia, ras, agama, dan lain-lain.

Di masyarakat muncul istilah masyarakat perpustakaan dan perpustakaan masyarakat. Ma-
syarakat perpustakaan adalah sekelompok masyarakat yang menjalin kerja sama dalam memanfaat-
kan perpustakaan sehingga tercipta suatu kesatuan antara masyarakat dan perpustakaan. Salah satu 
jasa perpustakaan yang diberikan kepada masyarakat adalah jasa layanan. Masyarakat dapat meng-
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gunakan jasa layanan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan di 
perpustakaan bersangkutan. Untuk mengembangkan perpustakaan agar dapat melayani masyarakat 
dengan baik tidak lepas dari tantangan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal itulah 
yang akan berpengaruh pada citra pustakawan dan perpustakan.

Citra adalah bayangan, lukisan, gambaran tentang sesuatu yang mungkin tercipta dalam keti-
daksengajaan atau terbentuk dari perilaku yang terus menerus sehingga pihak pemerhati kemudian 
memberikan persepsi yang dipengaruhi bagaimana orang memandang, pola pikir, gambaran menu-
rut orang perorang atau khalayak. Namun citra yang sebenarnya bersifat alami, meskipun tentu tidak 
eksak karena ia hanyalah lukisan dan gambaran seseorang atau segala sesuatu, sering citra terma-
nipulasi atau justru dimanipulasi untuk disengaja dibangun (pencitraan diri) untuk maksud-maksud 
tertentu’

Pada saat ini, citra tentang perpustakaan-pustakawan yang masih memprihatinkan di mata ma-
syarakat ini dikarenakan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat sedangkan faktor internal berkaitan dengan kondisi di perpustakaan dan 
pustakawan sendiri. Lalu, bagaimana pustakawan memaknai kondisi tersebut?

Kebermaknaan hidup hanya akan muncul apabila orang memiliki visi kehidupan yang berarti, 
dan melihat kehidupan dengan cara yang positif. Oleh karena itu, Visi pustakawan dan perpustakaan 
seyogyanya berada pada konteks perubahan zaman. Pada dasarnya perubahan akan menimbulkan 
masalah, namun tujuan perubahan tentu saja sangat penting. Kepustakawanan terus-menerus berkem-
bang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, sebagaimana dikatakan Michael Buckland 
kepustakawanan memiliki nilai abadi dan tujuan akhir yang abadi pula.

Akhirnya terpulang kepada pustakawan bagaimana mereka berkemampuan menghadapi tan-
tangan perubahan. Bagaimana manajemen berkemampuan mengakomodasi perubahan-perubahan 
kompetensi profesi pustakawan sebagai pembawa perubahan. Untuk itu pembelajaran sepanjang 
hayat barang kali merupakan upaya Pustakawan menatap masa depan.

Pembelajaran (learning) merujuk pada pengetahuan dan keterampilan baru yang didapat mela-
lui evaluasi, studi, pengalaman dan inovasi. Kriteria Baldrige mengenal dua bentuk berbeda tentang 
pembelajaran: organisasi dan individu. Untuk itulah diperlukan pembelajaran sepanjang hayat atau 
lifelong learning bagi pustakawan dalam arti yang luas dalam rangka pengembangan karier pustaka-
wan.

Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan 
memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada Prof. DR. Sulistyo-Basuki, guru 
saya yang telah memberikan inspirasi untuk menulis buku ini. Kepada teman- teman sekerja dan 
sesama anggota organisasi profesi �P� khususnya Bpk. Drs, Supriyanto, M.Si yang banyak memberi-
kan saran dalam berbagai diskusi, termasuk para mahasiswa saya telah memberikan masukan dan 
mendorong agar menulis buku ini. Karena pada kenyataan jumlah terbitan di bidang Perpustakaan 
Dokumentasi dan �nformasi di �ndonesia masih sangat terbatas.
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Maria Ulfah, Wikantadi Kasumbogo beserta istri �ntan Permata Sari, dan Wasisto Dibyo Widagdo. 
Serta kedua cucu kami Hafizh Raihan Al-Kayanan dan Kanya Salsabilla Kasumbogo diucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediannya meluangkan waktu mereka untuk 
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